România
Judeţul Bacău
Consiliul Local al Comunei Caiuti
Hotărâre
privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul
Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, finantată prin Programul Operational Sectorial
„Mediu”

Consiliul Local al Comunei Caiuti, judeţul Bacău

Având în vedere:
-

Adresa nr.7143/18.08.2014 transmisa de S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. si
inregistrata la Pimaria Comunei Caiuti sub nr.7654/20.08.2014;

-

Expunerea de motive a Primarului nr. 7827/28.08.2014;

-

Directiva Consiliului European 98/83/EEC, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.
331/2004, care modifica si completeaza Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;

-

Directiva Consiliului European 91/271/EEC, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea
Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate;

-

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate constituite in cadrul Consiliului local Caiuti;

În baza dispoziţiilor art. 36 (2) lit. b şi lit. d. şi ale art. 45, alin. (2), lit. f din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă Lista prioritară de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul
Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, în forma prezentată în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al comunei Caiuti, jud. Bacău, dl
Paun Catalin- inspector in aparatul de specialitate al primarului, să voteze favorabil in cadrul
Adunarii Generale a ADIB, documentele prevazute la art. 1 din prezenta hotarare.
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Art. 3 Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga in totalitate Hotararea
Consiliului Local nr. 25/30.04.2014 privind aprobarea Listei de Investitii prioritare finantate
prin Programul Operational Sectorial „Mediu”, in sectorul apa/apa uzata.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Consiliului Judeţean Bacău, şi va fi adusă la
cunoştinţa publică, în condiţiile legii.

Presedinte de sedinta

Contrasemneaza,

Durlan Iulian Constantin

Secretar
Capatina Ramona

Hotararea nr. 59/02.09.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 9 voturi pentru. La sedinta au participat 11 consilieri locali din
cei 15 care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.
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